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Januar 1944: Während über der Eifel britische
und amerikanische Bomber kreisen, gerät der
wegen seiner Epilepsie nicht wehrtaugliche
Egidius Arimond in höchste Gefahr. Er bringt
nicht nur als Fluchthelfer jüdische
Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken
über die Grenze, er verstrickt sich auch in
Frauengeschichten. Mit großer Intensität
erzählt Norbert Scheuer in "Winterbienen"
einfühlsam, präzise und spannend von einer
Welt, die geprägt ist von Zerstörung und dem
Wunsch nach einer friedlichen Zukunft.
Dave Goulson gaat in 'De vlucht van de
hommel' op zoek naar zeldzame hommels. Eerder
verschenen het hartverwarmende 'Een verhaal
met een angel' en het charmante 'Geroezemoes
in het gras'. Zijn reis begint dicht bij
huis: van de ongerepte wildernis van de
Britse Salisbury Plains tot de uitgestrekte
kuststroken van de Schotse Hebriden. Daarna
reist hij door naar Polen, Patagonië,
Californië en Ecuador. Goulson is de ideale
reisgenoot, of hij nu op de Engelse vlakten
de grote gele hommel volgt of in de
Ecuadoriaanse jungle op orchideebijen jaagt.
Zijn kennis, humor en diepe liefde voor de
natuur zijn aanstekelijk. Goulson onthult de
geheime verblijfplaatsen van hommels, die
zich vaak vlak onder onze neus bevinden, of
op plekken waar we ze totaal niet verwachten,
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zoals op verlaten industrieterreinen, op
trainingscircuits van crossmotoren of in
verlaten tuinen. Tegenwoordig zijn dit de
plekken waar hommels het best gedijen; zonder
de aanwezigheid, de bemoeienis of het
ingrijpen van de mens. Met zijn
wetenschappelijke expertise en passie voor
het behoud van de natuur toont Goulson de
ongelooflijke veerkracht van de natuur en de
schoonheid die opduikt op de meest
verrassende plekken.
Bienen, Wespen und Ameisen: Wir preisen ihren
Nutzen als Insektenvertilger,
Obstbaumbestäuber und Waldpolizei. Und doch
haben wir vor ihnen und ihrem schmerzhaften
Stich Angst. Der Stachel ist die wichtigste
Erfindung dieser Insektengruppe und Grundlage
für die enorme Vielfalt an Arten und
Lebensstrategien. Dieses mit einzigartigen
Makroaufnahmen üppig bebilderte Buch lässt
sich auf die widersprüchlichen Seiten von
Wespen, Bienen und Ameisen ein. Es erzählt,
wie und warum der Stachel eingesetzt wird,
welche Rolle der Schmerz für die Evolution
dieser Insekten spielt, und was wir Menschen
aus dem Verhalten der sozial lebenden
Hautflügler lernen können.
Winterbijen van Norbert Scheuer is een
literair meesterwerk over een man die Joden
de grens met België over smokkelt tijdens de
Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op een lokale
geschiedenis. De meesterlijke roman
Winterbijen van Norbert Scheuer toont de
verschrikkelijke alledaagse werkelijkheid in
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een periode die in alle opzichten dramatisch
en gevaarlijk is. Winterbijen is een literair
meesterwerk over een man die Joden de grens
over smokkelt tijdens de Tweede Wereldoorlog,
gebaseerd op een lokale geschiedenis. De
Eifel, januari 1944. De door de nazi’s
ontslagen leraar Latijn en geschiedenis
Egidius Arimond verkeert permanent in gevaar,
niet alleen vanwege zijn epileptische
aanvallen, maar ook omdat hij Joodse
vluchtelingen de grens met België over
smokkelt in omgebouwde bijenkorven. Terwijl
Engelse en Amerikaanse bommenwerpers
voortdurend overvliegen wordt de situatie van
Egidius uitzichtloos: hij kan niet langer
medicijnen krijgen. Uiteindelijk wordt hij
opgepakt door de Gestapo. Winterbijen van
Norbert Scheuer gaat over een man die verwoed
probeert te overleven in een duistere wereld,
over zijn liefde voor de vrouwen, de bijen en
de letteren – en over zijn vurige verlangen
naar vrede. ‘Door het vertellen van een
lokale geschiedenis zegt Scheuer iets
wezenlijks over het grote geheel en de
wereldgeschiedenis.’ – Die Welt ‘Norbert
Scheuer is een van onze grote
verhalenvertellers.’ – Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Zie me staan
Inside the Ingenious World of Bees
Zweedse laarzen
Wie schwarmintelligente Teams Komplexität
meistern
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“De” honingbij

Een scherpzinnig denker over brisante
thema’s en morele dilemma’s ‘De
waardigheid van een mens is
onaantastbaar,’ zegt de grondwet. Maar
dat is onjuist. Want ze wordt elke dag
geschonden. Weegt het ene leven tegen
het andere op? Wat maakt een dader tot
dader? Hoe kan een democratie zich
verdedigen tegen terrorisme? Ferdinand
von Schirach houdt zich bezig met de
grote thema’s van onze tijd. Hij
schrijft over markante strafzaken, de
eurocrisis, de literatuur, zijn jeugd
en zijn grootvader, het feminisme en
het roken. Als geen ander laat hij ons
zien hoe de rechtsstaat werkt.
Flora 717 is geboren in de laagste
klasse van haar hiërarchische
gemeenschap. Ze is een schoonmaakster,
die alleen mag opruimen en de dode
bijen uit haar bijenkast moet
verwijderen. Werk en opoffering zijn de
grootste deugden in de gemeenschap, en
het aanbidden van de geliefde Koningin
is de enige religie. Maar wanneer Flora
de belangrijkste wet schendt en de
vruchtbaarheid van de Koningin aan de
kaak durft te stellen, brengt ze chaos
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in het rigide en ordelijke leven van de
bijenkast. Haar instinct om te dienen
en te offeren wordt overschaduwd door
een diepere behoefte. Dit verlangen
brengt haar in conflict met haar hart
en geweten, en zal haar wereld voor
altijd veranderen. Laline Paull is
geboren in Engeland en van Indiase
komaf. Ze studeerde Engels in Oxford en
schrijft toneelstukken, filmscripts en
televisieseries. De bijen is haar
eerste roman. Ze woont aan zee met haar
man, fotograaf Adrian Peacock, en haar
drie kinderen.
Našim včelám by se v úlech teoreticky
mělo vést nádherně. Je ale zvláštní, že
tomu tak není. Včelám se často nevede
dobře a ani včelaři nejsou spokojení.
Tato kniha ale dokazuje, že v našich
lesích stále ještě silná a zdravá
včelstva najdeme, dokonce v koexistenci
s mnohými živočichy, které včelař
pokládá za parazity. Lidmi nepozorovány
si žijí včely tam, kde kdysi býval
jejich přirozený domov. V dutinách
stromů prospívají dlouhá léta,
přizpůsobené svým přirozeným životním
podmínkám. Ale jak skutečně v lese žijí
a proč netrpí tolik nemocemi jako včely
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v úlech? Oceňovaný fotograf přírody
Ingo Arndt a renomovaný odborník na
chování a život včel profesor Jürgen
Tautz poprvé v tomto rozsáhlém díle
popisují tajemný život divokých včel
medonosných. Na jedinečných, dosud
nikdy nepublikovaných snímcích, jež
autoři poutavě interpretují, přibližují
mnoho neznámých způsobů chování včel.
Na základě mnohaletého pozorování v
lese nám také předkládají nové podněty,
jak ke včelstvům přistupovat v
současnosti.
»Ich liebe den Geruch von
Ameisensäure.« (Christina Grätz) Sie
bringen mehr Biomasse auf die Waage als
alle Säugetiere der Welt zusammen, und
doch stehen sie auf der Roten Liste.
Ameisen sind in Deutschland hochgradig
gefährdet. Damit sie überleben, gibt es
besondere Menschen: Ameisenumsiedler.
Immer, wenn Bauprojekte eine Kolonie
gefährden, treten sie in Aktion. Hier
erzählt die bekannteste
Ameisenumsiedlerin Deutschlands von
ihren abenteuerlichen Erlebnissen.
Skurrile Geschichten voller
verblüffender Fakten über kooperativen
Naturschutz, die Biologie des Waldes
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und über den kuriosen Kosmos der
kleinen Krabbler. Ameisen – die
spannendste Krabbelgruppe der Welt
Leidenschaftlich gelebter Naturschutz:
die Ameisenflüsterin erzählt Skurrile
Geschichten für Entdecker und
Neugierige Alles Wissenswerte über die
Polizei des Waldes
Eine leidenschaftliche Naturgeschichte
von Bienen, Wespen und Ameisen
Melmoth
Hoffman's honger
Het lied van de honing
Die Bienen-Strategie und andere
tierische Prinzipien
Die Honigfabrik
Konstantin en Metodi wonen in hetzelfde Bulgaarse
stadje en zitten bij elkaar op school. Ondanks deze
gemeenschappelijke achtergrond ontwikkelen de
jongens zich tot twee totaal verschillende mannen.
De anarchistische, intellectuele Konstantin wordt
verzetsstrijder. Op zijn twintigste pleegt hij een
aanslag op een standbeeld van Stalin. Het zal zijn
leven bepalen. De gezagsgetrouwe Metodi wordt
ondertussen agent van de staatsveiligheidsdienst.
En zo komen de twee mannen, beiden overtuigd van
de juistheid van hun keuze, lijnrecht tegenover
elkaar te staan.
De vos, in de natuur een veelvoorkomend roofdier,
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laat zijn dansende oranje staart tegenwoordig ook in
onze achtertuin zien. Wie is deze wilde bezoeker?
Waar gaat hij naartoe, en hoe ziet zijn wereld eruit?
In De verborgen wereld van de vos onthult ecoloog
Adele Brand haar diepe liefde voor dit
raadselachtige dier. Ze laat zien hoe de vos door zijn
intelligentie en zintuigen niet alleen in de natuur kan
overleven, maar ook in betonnen parkeergarages en
langs drukke spoorlijnen. Dit fascinerende boek,
waarin Adele Brand een schat aan ervaringen en
verhalen met ons deelt, is het resultaat van een
levenslange obsessie met dit buitengewone
schepsel.
Vogels zijn verbluffend intelligente wezens.
Diezelfde papegaaien die ons het woord
'papegaaien' hebben bezorgd, praten ons niet alleen
na, maar blijken te kunnen antwoorden, rekenen en
spellen. Sommige kraaiensoorten lossen
ingewikkelde puzzels op en maken ingenieuze
werktuigen. Vogels vertonen indrukwekkende
sociale vaardigheden. Ze bedriegen en manipuleren.
Ze spelen luistervink. Ze hebben een groot gevoel
voor rechtvaardigheid. Ze geven cadeautjes. Ze
spelen. Ze plagen. Ze delen. Ze onderhouden
sociale netwerken. Ze rivaliseren om status. Ze
troosten elkaar. Ze onderrichten hun jongen. Ze
chanteren hun ouders. Ze waarschuwen elkaar voor
gevaar. Ze verzamelen zich bij een dode
soortgenoot. En misschien rouwen ze zelfs.
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Baanbrekend nieuw onderzoek heeft niet alleen
aangetoond dat sommige vogels zich kunnen meten
met de hogere primaten en zelfs de mens, maar ook
dat ze daarnaast over geheel eigen vormen van
genialiteit beschikken: wie van ons heeft het
imitatietalent van de spotlijster of het
navigatievermogen van de roodborst? Veel vogels
hebben net als wij een relatief groot brein voor hun
lichaamsomvang, met hoge aantallen neuronen en
verbindingen waar dit telt. Het vogelbrein mag dan
klein lijken, het is tot grootse dingen in staat. In De
genialiteit van vogels doorkruist Jennifer Ackerman
de wereld naar de plekken waar het allemaal
gebeurt - de onderzoekscentra op Barbados en
Nieuw-Caledonië, de koolmezengemeenschappen
van het Verenigd Koninkrijk, de prieelvogelhabitats
van Nieuw-Guinea, de gehavende Amerikaanse
oostkust vlak na de orkaan Sandy en de
opwarmende bergstreken van Centraal-Virginia en
het westen van de VS - en duikt ze in de laatste
ontdekkingen rond het vogelbrein, die een nieuw
licht werpen op de essentie van intelligentie. Haar
verhaal, wetenschappelijke verkenning en
reisverhaal ineen, verschaft ons een nieuwe blik op
de uitzonderlijke talenten van vogels en op wat ze
ons kunnen vertellen over onze veranderende
wereld. Jennifer Ackerman (1959) schrijft al bijna
dertig jaar over wetenschap, natuur en biologie. Ze
publiceert regelmatig in Scientific American, National
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Geographic en The New York Times. 'Een heerlijk
prikkelend en onderhoudend boek. Jennifer
Ackerman biedt een meesterlijk overzicht van het
onderzoek dat ons begrip van cognitie bij vogels in
de afgelopen twee decennia drastisch heeft
veranderd. De genialiteit van vogels is belangrijk om
wat het ons vertelt over vogels, maar ook over het
menselijk vernuft dat betrokken is bij het ontrafelen
van de raadsels van het vogelbrein. Het is een boek
vol kennis en verwondering en een bevestiging van
de verbluffende complexiteit van onze wereld.' - Wall
Street Journal 'De genialiteit van vogels is niet alleen
leuk voor experts en vogelfans. Ook voor de
terloopse lezer vallen er genoeg verrassende en
wonderlijke feiten uit op te pikken.' The Times
Alles über unser Lieblingsinsekt Wer Bienen
beobachtet, schaut auf einzigartige Weise dem
Leben beim Leben zu. Doch auch wenn es so
aussieht, als herrsche bei den Bienen vor allem
anarchische Krabbelei: Sie haben einen Plan, den
sie mit erstaunlichem Geschick, faszinierenden
Fähigkeiten und in bemerkenswerter Teamarbeit
umsetzen. Wie dieses Leben in einem Bienenvolk
funktioniert, davon erzählt dieses Buch. Es lädt ein
zu einem Gang durch die Honigfabrik – eine
Wunderwelt voll eigenwilliger Typen, cleverer
Praktiken und verblüffender Regelwerke. Und es
macht uns bewusst, dass der Mensch ohne die
Bienen nicht überleben kann. Das Hardcover ist
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2017 unter dem Titel »Die Honigfabrik« beim
Gütersloher Verlagshaus erschienen. Mit farbigem
Bildteil.
Algoritmes aan de macht
een cultuurgeschiedenis van de bij
Adelaars en engelen
De genialiteit van vogels
Winterbijen
Macht en verzet
Uniek talent lost zijn verwachtingen in. Onder invloed van de
nieuwe drug glow ziet Raf de romantiek van het lelijke ZuidLonden. Rafs dagen tellen 25 in plaats van 24 uur waardoor hij nooit
helemaal in sync is met de wereld. Nu hoopt hij dat glow deze
stoornis kan reguleren; maar het blijkt knap lastig eraan te komen.
Terwijl Raf driftig op zoek is, verdwijnt zijn beste vriend Theo.
Door de speurtocht naar Theo en naar glow belandt Raf in een
grootse samenzwering waarbij een illegaal radiostation, Birmese
immigranten en een corrupte mijnexploitant betrokken zijn. Raf is
zijn leven niet zeker en de effecten van zijn acties blijken veel
verder te reiken dan zijn opeens zo veilige Zuid-Londense
uitgaanswereldje. Is de openingspagina van Beaumans nieuwe roman
wat overweldigend, al snel sleept hij je mee in een wurgend
spannende thriller.
Op een herfstnacht schrikt ex-chirurg Fredrik Welin wakker: zijn
huis, op een eilandje in de Oostzee, staat in lichterlaaie.
Ternauwernood weet hij het brandende huis te ontvluchten. Hij
heeft nog net tijd om twee linkerlaarzen aan te trekken. De volgende
morgen is zijn woning tot de grond toe afgebrand. Fredrik moet zijn
leven opnieuw vorm zien te geven, en dat terwijl hij wordt
beschuldigd van brandstichting. Hij voelt zich oud en ontheemd,
zelfs als zijn grillige dochter opduikt om hem te steunen. Maar dan
ontmoet hij de jonge journaliste Lisa. Zij wekt heel andere
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gevoelens in hem op; gevoelens die hij bijna vergeten was.
Dave Goulson verlangt ernaar een stuk grond te bezitten dat hij naar
believen kan beheren, alsof het zijn eigen natuurreservaat is. Zijn
oog valt op een vervallen huis in het Franse dorp Epenède, in de
Charente. Hij richt het zo in dat het een paradijs wordt voor alle
insecten en kleine dieren die in en om het huis leven. In
Geroezemoes in het gras leidt hij ons daar rond. Op
hartverwarmende wijze vertelt hij hoe een doodskloppertje zijn
partner vindt, wat de rol van een gewone huisvlieg is, waarom
vlinders stippen op hun vleugels hebben en hoe waterjuffers de
liefde bedrijven. Goulson laat zien hoe prachtig de natuur in al haar
verschijningsvormen is, maar ook hoe kwetsbaar. Na het lezen van
dit boek kijk je met nieuwe aandacht naar de natuur om je heen en
koester je meer dan ooit wat er allemaal bloeit en groeit.
Stel, je staat terecht. Wie laat je liever beslissen over je lot: een
foutgevoelige want menselijke rechter of een algoritme zonder enige
empathie? Stel, je koopt een zelfrijdende auto. Wil je dat die zo veel
mogelijk levens redt bij een botsing, of dat hij de eigen inzittenden
bevoordeelt? Stel, een nieuwe machine heeft je medische gegevens
nodig om kankerpatiënten te redden. Geef je je privacy op voor het
algemeen belang? Algoritmes spelen een steeds grotere rol in ons
leven. Op wat voor manier precies? En is het wel verstandig om
belangrijke beslissingen zo klakkeloos aan ze uit te besteden?
Wiskundige Hannah Fry gidst ons langs de dilemma’s van ons
nieuwe, geautomatiseerde bestaan.
Roman
Die Intelligenz der Bienen
novelle
Zitty
Vom Glück, Teil der Natur zu sein
Geroezemoes in het gras

"Hij werpt zich in de golf die vlak voor hem breekt en
gaat op weg naar de boeien, zwemt er voorbij. Hij
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voelt het in zijn borst prikken en kloppen alsof er iets
afschuwelijks zal gebeuren." Welk drama er zich in
de opening van ‘Dood door verdrinking’ afspeelt, zal
de Noorse Liss Bjerke pas twaalf jaar later
ontdekken. Liss studeert design in Amsterdam, maar
achter haar mooie verschijning gaat een duistere
wereld schuil vol coca ne, verdachte fotosessies en
een dubieuze loverboy als vriend. Wanneer haar zus
in Oslo plotseling vermist raakt, reist ze naar
Noorwegen om haar te vinden. Heeft de vermissing
iets te maken met haar losbandige leven? En wat
gebeurde er precies in de zee twaalf jaar geleden,
wat Liss blijft achtervolgen? Torkil Damhaug (1958)
is een Noorse auteur die internationaal is
doorgebroken met zijn psychologische thriller ‘Dood
door verdrinking’. Voor hij zijn succesvolle carrière
als schrijver begon, was Damhaug psychiater en
werkte hij als specialist bij verschillende
psychiatrische inrichtingen. Door zijn onuitputtelijke
kennis en ervaring in de menselijke psyche is hij
meester geworden in het schrijven over gebroken
zielen en geestesziektes. In Noorwegen is Damhaug
een geprezen auteur waar hij voor twee van zijn
misdaadromans de Noorse Riverton Prize heeft
ontvangen in 2011 en 2016.
Faszination Honigbienen - wie sie denken, planen
und fühlen Wir lieben die Bienen nicht nur, weil sie
sü en Honig produzieren. Sie geh ren zu den
wichtigsten und intelligentesten Nutztieren der Erde.
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Ohne ihre Best ubung stünde es schlecht um die
Weltern hrung. Und sie k nnen noch viel mehr: Ihr
kleines Gehirn denkt, plant, z hlt und tr umt sogar.
Den bekannten Berliner Hirnforscher Randolf Menzel
erstaunen sie nach fünf Jahrzehnten intensiver
Forschung noch immer. Endlich hat er, zusammen
mit Wissenschaftsjournalist Matthias Eckoldt, sein
gesammeltes Bienenwissen aufgeschrieben.
Engeland, 1852. William, een depressieve bioloog,
wil een nieuw soort bijenkorf ontwikkelen die hem en
zijn kinderen eer en roem zal brengen. De Verenigde
Staten, 2007. George is een imker die het door de
bijensterfte steeds zwaarder heeft, maar hij hoopt
dat zijn zoon de redding van de boerderij zal
betekenen. China, ergens in de nabije toekomst. De
bijen zijn verdwenen. Tao bestuift handmatig
bloemen en wil haar zoon een opleiding en een
beter leven geven. Maja Lunde verbindt op
meeslepende wijze het verleden, het heden en de
sombere toekomst van de bij, maar ook de
aangrijpende verhalen van drie mensen die het
beste proberen te doen voor hun kinderen. ‘Een
boek over bijen. Over het bijenvolk – het
superorganisme, waar ieder individu, ieder klein
insect onderworpen was aan het grotere geheel.’
Erika Mayr ist leidenschaftliche Stadt-Imkerin. In
ihrer Biografie erz hlt sie von ihren ersten Schritten
im Imkerverein Charlottenburg, vom herrlichen Duft
des Honigs und natürlich vom Leben mit ihren
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fabelhaften Stadtbienen. Ein Buch, das inspiriert und
Lust aufs Imkern macht. Faszinierende Dinge
passieren in Erika Mayrs Bienenst cken auf dem
Dach eines Hochhauses: Die pelzigen Tierchen
tanzen, kümmern sich umeinander und produzieren
flüssiges Gold. Der Honig der Stadtbienen schmeckt
nicht nur au ergew hnlich nuanciert, sondern ist
auch u erst rein und sehr gesund. Unterhaltsam
und mit geballtem Bienenwissen erz hlt Erika Mayr
wie sie Imkerin wurde, von der Perfektion der Wabe
und warum es heute wichtiger ist denn je, die Bienen
zu unterstützen. Der Enthusiasmus der StadtImkerin wirkt ansteckend, ihre Botschaft
überzeugend: Gemeinsam k nnen wir eine bessere
Welt schaffen – für uns und für die Bienen.
a jejich tajemn
ivot v lese
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2)
Wie ich Imkerin wurde und mein Leben zu summen
begann
Die Wunderwelt der Bienen - eine
Betriebsbesichtigung
De geschiedenis van de bijen
Hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde
wereld?
„Am Schicksal der Bienen ist all das zu
beobachten, was das Beziehungsgeflecht
Mensch – Tier – Pflanze ausmacht.“ Sarah
Wiener. Sarah Wiener, Köchin,
Nachhaltigkeitsikone, Biobäuerin, Imkerin
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entführt uns in die faszinierende Welt der
Bienen, die ein maßgeblicher Indikator für die
Gesundheit unseres Lebensraumes sind. Ihr
Credo: Bienenvölker sind komplexe
Persönlichkeiten, sie verfügen über
spezifische Charaktere und Eigenschaften,
und sie können uns lehren, wie ein
funktionierendes Gemeinwesen mit Werten
wie Solidarität, Vertrauen, Arbeitsteilung und
Demokratie entsteht. Sarah Wiener nimmt
uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch
den Lebenszyklus eines Bienenvolkes und
beschreibt, welche Bedeutung das Imkern
und die Beschäftigung mit den Bienen für sie
haben.
Zie me staan van Mareike Krügel is een met
vaart geschreven roman, voor iedere vrouw
die weleens verzucht of dit nou alles is. Wat
moet je doen als je een knobbeltje in je borst
vindt. Katharina wil nog graag één normaal
weekend met haar gezin doorbrengen,
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de een
of andere manier is niets meer gewoon. Ze
heeft veel op haar bordje met twee kinderen
en een man die doordeweeks in een andere
stad werkt en verblijft. Het helpt ook niet dat
hij dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje
niet eens naar huis komt. Katharina besluit
iemand anders in vertrouwen te nemen, en
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wat begon als een gewone dag eindigt in een
emotioneel crescendo. Zie me staan is
herkenbaar, intelligent en geschreven met
heerlijke droge humor.
Het honingvogeltje, zoals de barokdichters de
bij noemden, is een geliefd diertje. Haar
overleven op aarde is essentieel voor onze
toekomst. Het lied van de honing is een
uitnodiging om even op de buitengewoon
plezierige vlucht van deze vliesvleugelige
door de tijden en wereldculturen heen mee te
zoemen. Haar weldaden voor de mens zijn
talloos. Minder bekend is dat de bij altijd een
inspiratiebron is geweest voor literatuur,
kunst, muziek, filosofie en religie. Ralph Dutli
neemt u mee op een plezierige en boeiende
wandeling door het koninginnenrijk van de
bij. Op weg naar zijn werk kwam Ralph Dutli
elke dag langs een grote fruitboomgaard met
bijen. Hij raakte bevriend met de imker en
begon zich al snel voor bijen te interesseren.
Dat groeide uit tot een obsessie na zijn
bijenstudie begint Dutli de imker te verrassen
met vragen als: Wist u dat bijen voor een kilo
honing een weg afleggen die 3,5 keer de
omtrek van de aarde heeft? Of dat men tot in
de 17de eeuw dacht dat het opperhoofd van
een bijenstaat een mannelijke bij was? Of dat
Christus in de middeleeuwen gezien werd als
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hemelse bij en honing als een erotische
metafoor voor het genot van de aardse
liefde? In een tijd dat de bijenstand door onze
manier van landbouw en door bacteriën
dramatisch aangetast wordt, vond Dutli
sporen van bijen in literatuur, kunst, muziek
en religie. Zo was de bij aanleiding tot
bijgeloof en religieuze ceremonies, stond zij
voor gemeenschapsgevoel, voorzorg voor de
toekomst een grondig doordachte ordening.
Voor puurheid, vlijt, magie en inspiratie. En
het is zeker geen toeval dat schrijvers als
Augustinus, Tolstoj en Sylvia Plath
gepassioneerde imkers waren en Rilke
schreef dat hij de `bij van het onzichtbare
was. Ralph Dutli weet ons in Het lied van de
honing moeiteloos te boeien voor het
verbazingwekkende nieuwste onderzoek over
bijentaal, de bijenradar en de onlangs
gevonden oorzaak voor de bijensterfte, net
als voor de meest fascinerende verhalen en
fenomenen uit de cultuurgeschiedenis van dit
`honingvogeltje.
Europa wordt geconfronteerd met de
grootste golf van migratie sinds de Tweede
Wereldoorlog. Patrick Kingsley deed voor The
Guardian verslag van de vluchtelingencrisis.
Hij bezocht zeventien verschillende landen en
reisde vele routes mee met de vluchtelingen.
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De nieuwe odyssee is zijn ongeëvenaarde
verslag van wie deze reizigers zijn. Het gaat
over waarom ze blijven komen en hoe ze dat
doen. Het gaat over de smokkelaars die hen
op weg helpen, en de kustwacht die hen redt
aan de andere kant van de zee. Over de
vrijwilligers die hun eten brengen, de mensen
die hen huisvesten, en de grenswacht die hen
buiten de deur probeert te houden. En over
de politici die wegkijken.
Waardigheid is kwetsbaar
Het Leven Der Bijen
Eine Ameisenumsiedlerin erzählt
De bijen
Die fabelhafte Welt der Ameisen
De slag om de Blauwbrug
Max is topadvocaat voor de Verenigde
Naties. Als zijn vriendin Jessie tijdens een
telefoongesprek met hem zelfmoord pleegt,
stort zijn wereld in. Hij geeft zijn baan op en
blijft alleen dankzij grote hoeveelheden
cocaïne op de been. Hij besluit op zoek te
gaan naar het ware verhaal achter Jessies
zelfmoord, die alles te maken heeft met de
oorlog in Joegoslavië.
Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en
is uit de klauwen van de hogepriesters
gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor
betaald. Het Hart van Arcania, de
machtigste magische steen in het land is nu
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in handen van de slechte priesters. Maar wat
nog erger is; Jon is gevangen genomen.
In 2005 viert Koningin Beatrix haar zilveren
jubileum. De sfeer in de stad is explosief net als toen, vijfentwintig jaar geleden, op
de dag van haar inhuldigiging. 'Geen
woning, geen kroning'. Op 30 april, toen
Prinses Beatrix de troon besteeg,was de
werkeloosheid hoog, de woningnood
schrijnend en werden lege panden in
Amsterdam gekraakt. Rookbommen en
gevechten tussen krakers en ME-ers
markeerden de overgang naar een nieuwe
koningin. Tegen dit decor liet A.F.Th. van
der Heijden zijn held Albert Egberts met
scharen auto's openbreken om aan geld te
komen voor drugs. De slag om Blauwbrug
verscheen in 1983 als proloog van 'De
tandeloze tijd'.
Ze zochten een verhaal. Ze vonden een
nachtmerrie. Dertig jaar geleden trokken
vier meisjes een donker bos in, op zoek naar
de schaduw die ze ‘de lange man’ noemden.
Tien jaar later verdween een jonge moeder,
haar man en pasgeboren dochter
achterlatend. Nu wordt diezelfde dochter
verdacht van moord. De huiveringwekkende
geheimen die deze drie gebeurtenissen met
elkaar verbinden zullen eindelijk aan het
licht komen... Over Schaduwman
'Schaduwman is geen makkelijk boek, maar
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wie doorbijt, wordt ruimschoots beloond.' –
het Parool 'De auteur debuteert met een
geweldige duistere thriller. Een topper met
een onverwachte explosieve ontknoping!' NBD Biblion
Modelvliegen
Schaduwman
essays
Bienenleben
De verborgen wereld van de vos
De vlucht van de hommel
De diplomaat Felix Hoffman is een ongewone held, treurend
om zijn gestorven kinderen, lijdend onder het verlies van de
slaap en zoekend naar de waarheid van de filosoof Spinoza.
Hoffman leest Spinoza in de nachten zonder slaap, zich
daarbij volstoppend met resten van diners tot de ochtend
aanbreekt. Hoffman - laat in zijn leven benoemd tot
ambassadeur te Praag - belandt in een wereld van
geheimen en dubbelzinnigheden en ten slotte blijft hem
niets anders over dan te vluchten.
Menschlichkeit lernen von Bienen, Ameisen und Co. Je
weiter der technische Fortschritt voranschreitet, desto
drängender stellt sich die Frage nach dem Rest an
Menschlichkeit in unserer Arbeitswelt. Ausgerechnet unsere
Umwelt, mit ihren tierischen und pflanzlichen Angehörigen,
hält zahlreiche Beispiele für die Suche nach unseren
Stabilitätswurzeln bereit. Die innere Verbundenheit von
Symbiosen und Schwärmen umrankt etwas Magisches. Von
außen kaum erkennbar oder sogar chaotisch, werden sie
von einem unsichtbaren Band zusammengehalten. Damit
die Verbindung zueinander bestehen bleibt, reicht den
Tieren und Pflanzen, im Gegensatz zu uns Menschen, die
fortwährende Anpassung durch Variation und Selektion. Ist
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die Herrscherin etwa nicht präsent, bricht Chaos im
Schwarm aus. Ansonsten glänzt sie durch königliche
Zurückhaltung. Dabei stechen besonders Bienen als Beispiel
für intelligentes Schwarmverhalten hervor. Mit ihrem
Schwänzeltanz verfügen die kleinen Sympathieträger ‒
ähnlich wie wir Menschen ‒ über ein Symbol- und
Sprachsystem. Mit diesem leiten sie Informationen weiter
und treffen basisdemokratische Entscheidungen. Auch die
Rolle der Königin als zentrale Führungskraft im
Bienenschwarm eröffnet uns spannende Erkenntnisse. Die
Reflexion über Aufbau und Funktionsweisen eines
Bienenschwarms bietet einen idealen Ausgangspunkt zur
Übertragung tierischer Prinzipien auf schwarmintelligente
Teams und solche, die es werden sollten, um schnell,
autonom und kompetent mit komplexen Aufgaben
umzugehen. Die Tier- und Pflanzenwelt hat jedoch neben
der Bienen-Strategie noch wesentlich mehr Beispiele für ein
perfektes und oft überraschendes Co-Working zu bieten,
aus denen Führungskräfte und Teams eine Menge lernen
können ‒ zumal jedes Team vor anderen menschlichen
Herausforderungen steht. Im neuen Werk von Autor Michael
Hübler Die Bienen-Strategie und andere tierische Prinzipien
schreibt er über genau diese Themen.
Bez v el by lidský život na Zemi do ty let skon il, tvrdil
Albert Einstein. Nejvýznamnější odborník na život v el a
autor bestselleru Fenomenální v ely p ichazí nyní s další
p elomovou knihou, v níž populárním a p ístupným
způsobem p edstavuježivot v úle, který navenek vypadá
jako veliký chaos, ale opak je pravdou. V ely jsou úžasna
stvo ení, která - navzdory tvrzení o jejich píli - umí také
lenošit, vyhýbat se ukolům, zkrátka jde o bytosti, které mají
své „nálady . Po p e tení této knihyse už nikdy nebudete
dívat na svět kolem nás stejně jako dosud.
Bee hives might look like seething anarchy at first glance,
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but bees know exactly what they are doing. The universe of
the beehive is an intricately organised, delicately balanced
ecosystem. From the mighty queen to the lowliest worker
bees, each bee plays its part in the whole. The Honey
Factory plunges the reader into the invisible life of a bee
colony and reveals the secrets of this fascinating world. How
do worker bees come to a collective decision? What does
the honeybees waggling dance communicate? What
provokes the sexual excesses of the young queen bee? And
why is the precious relationship between humans and bees
a matter of species survival? Combining the most
fascinating scientific discoveries and greatest secrets in bee
research, The Honey Factory answers these questions and
more.
Glow
Die Stadtbienen
The Honey Factory
Zázra ný svět v el
Bijenboek
het verhaal van de Europese vluchtelingencrisis
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